
vaalit22Alue

VAALILUPAUS

• Yritysilme
• Logo, liikemerkki, tunnukset
• Lehti-ilmoitukset, esitteet
• Graafinen ohjeisto
• Mainonnan modifiointi
• Aineistopankki

• ID- ja käyntikortit, ajanvarauskortit
• Yritysesitteet, tuotekuvastot
• Julisteet, tarrat, teippaukset
• Messutuotteet, promotuotteet
• Pakkaukset, tuotetarrat
• Publish Online-esitteet

• Internet-sivut
• Verkkokaupparatkaisut
• Facebook, Instagram, Youtube
• Google- ja FB-markkinointi
• Tukimateriaalit
• Koulutus

• Markkinoinnin suunnittelu
• Testaus, analyysit
• Konsultointi
• Koulutus
• Mediapalvelut
• Tukimateriaalit

Tarjous voimassa toistaiseksi asti ellei toisin mainita. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

+358 44 012 2296  |  info@cimacuu.fi  |  www.cimacuu.fi

sis
ältää www-linkkejä

Kysy lisää   044 0122296 tai info@cimacuu.fi

Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, 
joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. 
Vaaleissa menestyminen on monen osatekijän summa.
Menestyminen vaatii ehdokkaan esilläoloa, tunnettuuden 
lisäämistä ja arvojen esilletuomista.

Oikeilla välineillä näkyvyys on taattu!
Kun Mainostoimisto Cimacuu on apunasi, voit hyvillä mielin 
keskittyä kampanjasi menestyksekkääseen läpivientiin!

KLIK!

https://www.cimacuu.fi/www-linkit/
https://www.cimacuu.fi/aluevaalit-2022/
tel:+358440122296
mailto:info@cimacuu.fi
mailto:info@cimacuu.fi
tel:+358440122296
https://www.cimacuu.fi
https://www.cimacuu.fi
https://www.cimacuu.fi/mainosgrafiikka/
https://www.cimacuu.fi/markkinointi-ja-mainonta/
https://www.cimacuu.fi/some-internet/
https://www.cimacuu.fi/painotuotteet3/


Tarjous voimassa toistaiseksi asti ellei toisin mainita. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

+358 44 012 2296  |  info@cimacuu.fi  |  www.cimacuu.fi

TILAA

HETI!

Hurja tarjous voimassa vain 31.12.2021 asti*:

vaalit22Alue

SUPERTARJOUS!

+ alv 24 %
sis. sivunvalmistus + painotyö

KYSY TARJOUS ESITTEEN 
JAKELUSTA KOTITALOUKSIIN!

A5
FLYER

koko 148 x 210 mm,
4/4, upea 135 g/m² paperi

195 €
1.000 kpl

240 €
5.000 kpl

345 €
10.000 kpl

+ alv 24 %
sis. sivunvalmistus + painotyö

KYSY TARJOUS ESITTEEN 
JAKELUSTA KOTITALOUKSIIN!

A4
FLYER

koko 210 x 297 mm,
4/4, upea 135 g/m² paperi

215 €
1.000 kpl

349 €
5.000 kpl

490 €
10.000 kpl

FLYERIT

GoogleAds-mainoskampanja

BLOGIKOTISIVUT

NÄYTTÄVÄT JA TOIMIVAT

by Cimacuu

+

KYSY TARJOUS!

*tilauspäivä. 
Toteutus sovittuna 

ajankohtana 10.1.2022 mennessä.

Huomioithan vaalikampanjaasi suunnitellessa 
suunnitteluun ja toteutukseen vaaditun ajan (2-5 pv). 

Lisäksi painotyö vaatii yleensä noin viikon, joten 
toimi ajoissa!

KLIK!

TABLOID
4, 8 tai 12-sivua

+ publish online-lehti

sis. sivunvalmistus 
+ painotyö

KYSY MYÖS JAKELUA!

PYYDÄ TARJOUS
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